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1 Begäran avser: Planbesked 

1.1 Ärendet 
Inkom:  2020-02-21  

Kompletta handlingar: 2020-04-20  

SDN:  Östra Göteborg 

Fastighet:  Gamlestaden 740:163  

Sökande:  Göteborgs Stad Fastighetskontoret  
  för intressenterna Trafikverket och  
  Göteborgs Stad Kretslopp och vatten 

2 Läge 
Området är beläget väster om Alelyckans industriområde cirka 3 km norr om 
Gamlestadstorget. Marken inom området består av odlingsområde och natur-
mark. Området begränsas av järnvägen, motorvägen, Lärjeån och spårvägen.  
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3 Sammanfattning av ansökan 
Åtgärder som föreslås är nya uppställningsspår för persontåg, två nya anlägg-
ningar kopplade till Alelyckans vattenverk samt ytor för skyfallshantering. Ex-
ploateringen förutsätter ny anslutning av allmän gata.  
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4 Ställningstaganden 

4.1 Förslag till beslut  
Planbesked  Positivt 

4.1.1 Beslutsgrund  
Begäran avser funktionerna järnväg och vattenförsörjning, som båda är riksin-
tressen och avgörande för en positiv utveckling av staden och regionen.  

4.1.2 Avsikt med planläggning  
Planansökan syftar till att pröva möjligheten att tillskapa uppställningsspår för 
persontåg och två anläggningar kopplat till Alelyckans vattenverk samt säker-
ställa befintliga funktioner som är kopplade till stadens dricksvattenförsörjning. 
Flytten av uppställningsspåren, från området nordost om Göteborgs Central till 
Lärje, möjliggör en fortsatt omvandling av Centralenområdet och den priorite-
rade Bangårdsförbindelsen.  

Följande villkor ska beaktas:  

• Innan planarbetet startar ska planavtal tecknas med intressenterna med 
innebörden att Stadsbyggnadskontoret debiterar kostnader för egen 
handläggning samt kostnader för nödvändiga utredningar.  

• Innan planstart ska det finnas ett slutligt förslag till anslutning av gata  
• Innan plansamråd bör arrendatorerna vara uppsagda och avflyttade  
• Inom planarbetet behöver utredas arkeologi, dagvatten, geoteknik, 

markmiljö, naturskydd, skyfallshantering samt verksamhets- och trafik-
buller  

• Planen får inte förhindra eller försvåra en framtida älvförbindelse  
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5 Bedömning av begäran 

5.1 Styrande dokument och tidigare beslut  
Kommunens översiktsplan anger inriktningsområdet Mellanstaden – grön- och 
rekreationsområde samt utredningsområde för framtida kommunikation (älvför-
bindelse Lärje).   

Alelyckans vattenverk med tillhörande anläggningsdelar är av riksintresse för 
vattenförsörjningen. Väg E45 är av riksintresse för kommunikation på väg och 
Norge-/Vänernbanan är riksintresse för kommunikation på järnväg. Lärjeån är 
av riksintresse för naturvården.  

Lärjeån är också Natura 2000-område och omfattas av strandskydd. Arbete på-
går med naturreservat för Lärjeåns dalgång. Norr om Lärjeån ligger Lärjeholms 
gård som är byggnadsminne. Norr om Lärjeån gäller även vattenskyddsområde 
för vattentäkten Göta Älv. 

Längs E45 finns också en skydds- och bedömningszon runt transportled för far-
ligt gods. Inom området finns en skyddszon för större kraftledning. Det är också 
beläget inom område med risk för höga vattenstånd.  

Gällande detaljplaner anger i huvudsak allmän plats - natur och kvartersmark 
för odling. Genomförandetiden har gått ut.  

 
Naturmark - strandäng med odlingsområdet och trädridån vid Lärjeån i bakgrunden   
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5.2 Stadsmiljö  
Förslaget innehåller inga anläggningar av betydelse för stadsbilden.  

Området gränsar till kulturmiljön och byggnadsminnet Lärjeholms gård. Öster 
om gården finns en välvd stenbro som var en del av den gamla landsvägen längs 
Göta Älv. Inom planområdet finns även en möjlig fornlämning i form av en 
skans. En arkeologisk förundersökning bör göras av skanslämningen för att av-
göra dess antikvariska status samt dess funktion, omfattning och bevarandegrad.  

5.3 Sociala aspekter  
Stadsdelsförvaltningen bedömer planbeskedet till komplexitetsnivå 1. Det bety-
der att förslaget inte bedöms ha någon särskild social betydelse för en större 
grupp.  

Området innehåller idag verksamheter som är viktiga för det sociala livet.  
Odlarföreningarna i området behöver erbjudas ett nytt område. Fastighetskon-
toret har enligt egen uppgift påbörjat ett nytt odlingsområde i Angered, samti-
digt som odlingslotter inom andra områden i staden kommer att erbjudas där det 
finns möjlighet.   

5.4 Trafik och parkering  

5.4.1 Älvförbindelse Lärje 
Översiktsplanen anger utredningsområde för framtida kommunikation (älvför-
bindelse Lärje).  

En framtida älvförbindelse som lågbro har utretts söder om Lärjeån för sam-
mankoppling av gatunät och kollektivtrafik på ömse sidor älven. Älvbron har 
stor betydelse för att knyta samman stadsdelar på ömse sidor älven med kollek-
tivtrafik, lokaltrafik och gång- och cykelvägar.  

Ny detaljplan ska inte förhindra eller försvåra en framtida älvförbindelse.  

 
Förslag till framtida älvförbindelse vid Lärje  
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5.4.2 Sex förslag på tillfartslösningar  
Området kan idag inte nås från allmän gata. Trafikverket har föreslagit sex  
alternativa tillfarter, varav fyra bedöms lämpliga att utreda vidare. Föreslagna 
tillfarter från väster och norr kan uteslutas. Innan planarbetet påbörjas behöver 
det finnas ett slutligt förslag till anslutning av gata.  

Verksamheternas parkeringsbehov kan tillgodoses inom kvartersmark.   

5.5 Teknisk försörjning och mark  

5.5.1 Ledningar för el 
I den södra spetsen av planområdet har Göteborg Energi ett stort stråk med kab-
lar. Därtill finns ett antal kablar som för närvarande ligger ur drift. Dessa måste 
vara tillgängliga och det går inte att bygga järnvägsspår över dem.  

Över området sträcker sig Vattenfalls luftledningar för starkström. För dessa 
tillämpar kommunen enligt översiktsplanen skyddsavståndet 50 meter mellan 
kraftledning och bebyggelse.  

5.5.2 Markförhållanden 
Marken har  relativt dåliga geotekniska förutsättningar, leran är sättningskänslig 
med rapporterade sättningar på den intilliggande banvallen. Dessutom visar  
detaljerad stabilitetsutredning på ej tillfredställande stabilitet mot Lärjeån längs 
med hela den sträcka som berörs av planområdet.  

Gällande spårvägen som går i planområdets östra gräns så är banvallens stabili-
tet intill Lärjeån är dålig vilket betyder att vidare utredning och troligtvis åtgär-
der är nödvändiga.  

Eventuella höjningar av marknivån planområdet eller andra tillkommande laster 
kommer troligtvis att behöva lastkompenseras på grund av sättningsrisk samt 
stabilitet i områdets norra del.  

5.6 Miljö- och hälsoaspekter  
Området har idag som funktion att ta emot stora mängder vatten vid skyfall. 
Denna skyfallshantering behöver finnas kvar i området och därför måste frågan 
noggrant utredas under planarbetet.  
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5.7 Samband och beroenden 
Uppställningsspår för persontåg som idag finns strax norr om centralstationen är 
för korta för de nya längre tåg som tas i trafik de närmaste åren. Spåren är inte 
heller tillgängliga för de tåg som kommer att trafikera Västlänken. Trafikverket 
behöver därför ha de nya uppställningsspåren i Lärje i drift december 2026.  

5.8 Genomförande  
Kretslopp och vatten har ledningar i området som behöver flyttas. Det är ännu 
inte klart i vilken omfattning ledningsflytt behövs. Ledningsrätt kommer att krä-
vas för befintliga ledningar och de nya ledningslägena.  

5.8.1 Ekonomi  
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas 
med intressenterna Trafikverket respektive Kretslopp och vatten.  

Planen medför kostnader för gatubyggnad och flyttning av allmänna ledningar. 
Kommunen får intäkter för försäljning av tomtmark. För staden kommer pro-
jektet enligt Fastighetskontoret att generera mer kostnader än intäkter. Dessa 
kostnader fördelas mellan VA-kollektivet och skattekollektivet.  

De fyra största uppskattade kostnaderna utöver byggnationen av uppställnings-
spår och VA-anläggningarna, är skapandet av en tillfart till området, skyfalls-
hantering, avröjning och sanering av marken efter arrendatorerna samt eventu-
ella åtgärder för att hantera buller som uppstår till följd av ökad järnvägstrafik 
längs Norge-/Vänernbanan.  
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6 Avstämning med andra  
förvaltningar 
Ärendet har sänts till SDF Östra Göteborg, Göteborg Energi AB, Kretslopp och 
vatten, Kulturförvaltningen, Park- och naturförvaltningen samt SBK Geotekni-
ker för eventuellt yttrande. Följande yttranden har inkommit: 

6.1 SDF Östra Göteborg  
Stadsdelsförvaltningen ser inga hinder för önskad utveckling av området men 
påpekar att odlarföreningarna i området behöver erbjudas nytt område av fastig-
hetskontoret.  

Förvaltningen önskar se hur de nya tillfartsvägarna till planområdet påverkar 
befintliga verksamheter och stråk i Alelyckan. Här ligger bland annat publika 
målpunkter som Kretsloppsparken och stadsdelsförvaltningens verksamhet  
Returhuset.  

Stadsdelsförvaltningen bedömer planbeskedet till komplexitetsnivå 1. Det bety-
der att förslaget inte bedöms ha någon särskild social betydelse för en större 
grupp.  

6.2 Göteborg Energi AB 
I den södra spetsen av planområdet har Göteborg Nät Energi AB ett stort stråk 
med kablar. Därtill finns ett antal kablar som för närvarande ligger ur drift. 
Dessa måste vara tillgängliga och det går inte att bygga järnvägsspår över dem.  

6.3 Kretslopp och vatten 

6.3.1 Skyfall 
Området har idag som funktion att ta emot stora mängder vatten vid skyfall. 
Denna skyfallshantering behöver bevaras i området och därför måste frågan 
noggrant utredas under planarbetet.  

Det är viktigt att framkomlighet och byggnadsfunktion inte påverkas av stå-
ende vatten utan att fria vattenvägar skapas vid ett skyfall så att vatten leds 
bort och fördröjs på lämplig plats. För att framkomlighet till byggnader ska 
vara möjlig under skyfall ska höjdsättningen utarbetas så att maximalt 20 cm 
vatten blir stående på vägar och stråk fram till byggnadsentréer vid ett kli-
matanpassat 100-års regn. Det är även viktigt att nybyggnationen inte för-
värrar situationen för befintlig bebyggelse i samband med skyfall.  
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6.3.2 Dagvatten 
Dagvattenavrinningen bedöms öka något vid planens genomförande eftersom 
andelen hårdgjord yta kommer öka. Planen ska sträva efter att minimera dagvat-
tenavrinning och fördröjning och rening av dagvattnet ska lösas inom fastig-
heten enligt Kretslopp och vattens och Miljöförvaltningens krav.  

6.3.3 Allmänna VA-ledningar 
Inom planområdet finns det allmänna VA-ledningar men området är idag inte 
verksamhetsområde för VA-tjänster. Frågan kommer att utredas och allmän led-
ningsutbyggnad kan komma att behövas.  

Ingen VA-karta bifogas på grund av sekretess. Kretslopp och vatten har led-
ningar i området som behöver flyttas. Det är ännu inte klart i vilken omfattning 
ledningsflytt behövs. Ledningsrätt kommer att krävas för befintliga ledningar 
och de nya ledningslägena.  

Planområdet ligger mycket nära vattenskyddsområde och Lärjeån. Detta måste 
beaktas under planarbetet.  

6.3.4 Berganläggning 
Planområdet ligger i närheten av berganläggning. Arbeten som riskerar att på-
verka berganläggningen till exempel sprängning, spontning, pålning och borr-
ning ska utföras så att skador ej uppkommer på berganläggning eller i dess in-
stallationer. Förbesiktning av berganläggning och installationer ska utföras.  

6.3.5 Avfall  
Vid ett eventuellt planarbete är det viktigt att utreda vilka typer av avfall och 
vilka avfallsmängder som kontinuerligt kommer att uppkomma från det färdig-
ställda järnvägsområdet respektive de två VA-anläggningarna. Detta för att  
säkerställa att yta för avfallshantering avsätts, samt yta för sopbilar att komma 
intill för att utföra avfallshämtning på ett trafiksäkert- och arbetsmiljöriktigt 
sätt.  

6.4 Kulturförvaltningen 
Området ligger på gränsen till kulturmiljön och byggnadsminnet Lärjeholm 
(skydd enligt KML 3 kap). Gården är känd sedan 1400-talet och huvudbyggna-
den fick sitt nuvarande utseende på 1790-talet.  

Området gränsar också till eller delvis innefattar mark som varit en viktig kom-
munikationsled, landsvägen längs Göta Älv. Den ledde in till Nya Lödöse och 
från 1620-talet till Göteborg. Öster om gården finns en välvd stenbro som var 
en del av landsvägen.  
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Inom planområdet finns även en möjlig fornlämning i form av en skans. För-
svarsanläggningen bör vara uppförd i samband med oroligheterna mellan  
Sverige och Danmark på 1600-talet.  

Noggranna studier behöver göras så att anläggningarna kan placeras och utfor-
mas så att de så lite som möjligt stör kulturmiljön och byggnadsminnet. En  
arkeologisk förundersökning bör göras av skanslämningen, för att avgöra dess 
antikvariska status samt dess funktion, omfattning och bevarandegrad. Utöver 
detta kan en arkeologisk utredning behöva göras av området i övrigt. Det är 
länsstyrelsen som avgör om de arkeologiska insatserna kommer att krävas.  

6.5 Park- och naturförvaltningen  
Området består till största delen av odlingsmark med en del uppvuxna träd. I 
anslutning till planområdet ligger Lärjeåns naturområde som är Natura 2000-
område. Där finns fridlysta arter som fladdermöss och fåglar, samt rödlistade 
fåglar, träd, svamp, insekter med mera.  

Park- och naturförvaltningen bedömer att förslaget kan vara möjligt och vill 
framföra följande synpunkter: 

• Lärjeån och de naturvärden som finns norr om planområdet får ej påverkas 
under någon fas av arbetet  

• När ytan, som idag fungerar som en del av en grön kil, exploateras är det av 
vikt att den i möjligaste mån bevaras grön. Området som är utpekat för dag-
vattenfördröjning skulle kunna bidra som en kompensation om det utformas 
rätt sätt  

• Vid val av infart och angöringsvägar till området ska naturvärdena i norr 
beaktas  

• Bevaka att ersättningsplatser erbjuds för de som idag nyttjar odlingsområ-
dena  

6.6 SBK Geotekniker 
I förprövningar utförs en förenklad kartavläsning med avseende på stabilitet. 
Om detaljplanen startas behövs en komplett kartavläsning inför startmötet.  

Marken inom området utgörs av postglacial lera, postglacial sand, postglacial 
silt, gyttjelera och svämsediment (sand, ställvis siltig). Samtliga jordlager 
underlagras av lera med stora mäktigheter, vilken i sin tur vilar på ett lager frikt-
ionsjord innan berget tar vid. Friktionsjorden under planområdet utgör ett 
grundvattenmagasin med uttagsmöjligheter på 5-25 l/s enligt SGUs grundvat-
tenkarta.  

Marken har relativt dåliga geotekniska förutsättningar; leran är sättningskänslig 
med rapporterade sättningar på den intilliggande banvallen. Dessutom visar de-
taljerad stabilitetsutredning (Sweco, 2014-04-16) på ej tillfredställande stabilitet 
mot Lärjeån längs med hela den sträcka som berörs av planområdet. Den västra 
delen föreslås åtgärdas genom att slänten flackas av till en lutning på cirka 1:2 



 

Förprövningsrapport gällande planbesked för järnvägsområde med mera i Lärje inom 
stadsdelen Gamlestaden 

13 (13) 

Dnr 273/20  
Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2020-05-25 

och skyddas med erosionsskydd. För den östra delen rekommenderas fördjupad 
stabilitetsutredning utförs innan beslut om typ och omfattning av eventuell sta-
bilitetsåtgärd fattas.  

Då Lärjeån är ett natura 2000-område och område av riksintresse för naturvård 
finns risk att nödvändiga stabilitetshöjande åtgärder försvåras/fördyras eller inte 
kommer vara möjliga att genomföra alls. Eventuellt skulle det kunna innebära 
att planområdets norra gräns måste flyttas söderut för att inte påverkas av den 
dåliga stabiliteten mot ån.  

Gällande spårvägen som går i planområdets östra gräns så är banvallens stabili-
tet intill Lärjeån är dålig vilket betyder att vidare utredning och troligtvis åtgär-
der är nödvändiga.  

Om detaljplanen startas behövs en geoteknisk utredning för att utreda markens 
lämplighet för detaljplanens innehåll. Om planområdets norra gräns bibehålls 
behövs en fördjupad stabilitetsutredning och troligtvis åtgärder. Utöver stabili-
tetsfrågor är genomförbarhet, sättningsrisk och omgivningspåverkan viktiga frå-
gor. Eventuella höjningar av marknivån planområdet eller andra tillkommande 
laster kommer troligtvis behöva lastkompenseras på grund av sättningsrisk samt 
stabilitet i områdets norra del.  
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